
Impactul politicii europene în 
domeniul biocarburanţilor

Este nevoie de o reformă urgentă pentru a opri producerea biocarburanţilor nesustenabili şi 
pentru promovarea soluţiilor corecte de decarbonizare a sistemului de transporturi!

        POLITICA UE

Biocarburanţii şi Directiva privind Energia Regenerabilă (RED)

Până în anul 2020, statele membre ale Uniunii Europene sunt obligate să înlocuiască 10% din 
energia utilizată în transporturi cu energie din surse regenerabile, cea mai mare parte fiind 
constituită din biocarburanţi. RED prevede o serie de criterii de sustenabilitate – cu scopul de a 
preveni schimbarea directă a destinaţiei terenului – şi stabileşte volumul minim de gaze cu efect 
de seră care trebuie redus, în comparaţie cu carburanţii fosili, pentru a se putea beneficia de 
subvenţii. Criteriile actuale nu conţin însă metode de calcul pentru emisiile masive de carbon 
provocate de extinderea suprafeţelor agricole datorată cererii mari de biocarburanţi: este vorba 
de aşa-numita 'Schimbare Indirectă a Destinaţiei Terenului' (Indirect Land Use Change – ILUC).

Această directivă impune furnizorilor de carburanţi o reducere cu 6% a amprentei de carbon pe 
unitate de carburant, până în 2020; utilizarea unui volum mai mare de biocarburanţi este una 
dintre metodele prin care furnizorii pot atinge ţinta respectivă. Criteriile de sustenabilitate sunt 
aceleaşi şi pentru RED şi pentru FQD, însă niciuna dintre cele doua directive nu ia în 
considerare emisiile provocate de ILUC.

Biocarburanţii şi Directiva privind Calitatea Carburanţilor (FQD)

Carburanţii în UE în 2020

10% biocarburanţi

        CE ESTE SCHIMBAREA INDIRECTĂ A UTILIZĂRII TERENURILOR?

Politicile UE au determinat o creştere a cererii pentru biocarburanţi, care a provocat, la rândul ei, 
o cerere pentru terenuri agricole, la nivel global. Pentru a face faţă acestei cereri de noi terenuri, 
ecosisteme fragile - care constituie şi depozite de carbon – precum pădurile, turbăriile sau 
paşunile sunt convertite în terenuri agricole. Acest fenomen provoacă o pierdere a biodiversităţii şi 
o creştere substanţială a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), determinate de distrugerea 
vegetaţiei şi de lucrările agricole.

Se estimează că vor fi emise suplimentar în atmosferă, între 313 şi 646 
milioane tone CO2-e (tone echivalent dioxid de carbon), între 2011 şi 2020. 
Acest lucru este echivalent cu apariţia suplimentară pe drumurile europene a 
unui număr de autoturisme cuprins între 14 şi 29 de milioane, până în 2020, 
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datorită fenomenului ILUC .

Pentru a satisface cererea de biocarburanţi în cele 27 de state membre 
[2]

ale UE , pînă în anul 2020, o suprafaţă estimată între 4,7 – 7,9 milioane 
de ha (comparabilă cu suprafaţa Irlandei) va fi transformate în terenuri 
agricole. 



       EMISIILE REALE DE CO2 ALE BIOCARBURANŢILOR (INCLUZÂND ILUC)

Culturile destinate obţinerii de biocarburanţi au nivele diferite de emisii provocate de ILUC, 
materia primă pentru biodiesel având printre cele mai mari emisii. Conform unui studiu de impact 
al Uniunii Europene, biodieselul obţinut din ulei de palmier, soia sau rapiţă are emisii mai mari 

 [3]decât cel obţinut din petrolul convenţional .
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Pentru reducerea reală a emisiilor de GES este esenţială calcularea corectă a emisiilor de 
carbon, atât pentru biocarburanţi, cât şi pentru carburanţii fosili. În cazul biocarburanţilor, 
acest calcul trebuie să includă şi factorul ILUC.

       CONSUMUL ACTUAL ŞI PRECONIZAT DE BIOCARBURANŢI

1/5 din biocarburanţii utilizaţi în 2011 provin din importuri

MTOE = Milioane de tone echivalent petrol



IMPACTUL BIOCARBURANŢILOR ASUPRA PRODUCŢIEI DE HRANĂ

“Preţurile sunt substanţial mai mari decât în cazul în care biocarburanţii nu ar fi fost 
produşi”, afirmă FAO, OECD şi Banca Mondială. Aceste organizaţii recomandă: 
“Guvernele G20 trebuie să renunţe la prevederile incluse în actualele politici 
naţionale care subvenţionează (sau mandatează) producţia şi consumul de 
biocarburanţi.”

Volatilitatea preţurilor pe piaţa agricolă şi a alimentelor: Schimbări ale politicilor. Raport 2011 al FAO, IFAD, FMI, OECD, 
WFP, Banca Mondială, WTO, IFPRI şi UN HLTF.

8       SUBVENŢII PUBLICE GLOBALE[ ] 

[6] Ponderea biocarburanţilor în producţia totală de hrană 

2007 - 2009 2021 (dacă se menţine actuala politică)

20% din totalul 
trestiei de zahăr

9% din plantele 
oleaginoase

34% din totalul 
trestiei de zahăr

30% din plantele 
oleaginoase

Impactul regional - astăzi, biocarburanţii consumă:

65% din uleiurile 
vegetale

50% din trestia 
de zahăr

40% din 
porumb
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Impactul preconizat asupra preţului alimentelor până în 2021 
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Uleiuri vegetale 36% Zahăr 21% Seminţe 20%

Biocarburanţii care se iau în considerare pentru atingerea ţintelor prevăzute în RED şi FQD sunt 
eligibili pentru subvenţii directe de la guvernele naţionale, scutiri de taxe sau mandatarea 
obligativităţii amestecului, ceea ce transferă costurile de la guverne la consumatori.

Biocarburanţii

22 miliarde USD

Energia eoliană

18 miliarde USD

Enegia solară fotovoltaică

12 miliarde USD

Biocarburanţii au primit, în 2010, cele mai mari subvenţii publice dintre toate tehnologiile de 
producere a energiei din surse regenerabile (deşi beneficiile pentru mediu ale acestora sunt mult mai 
îndoielnice).



       APA

În agricultură se utilizează aproximativ 70% din consumul global de apă dulce, într-o lume care deja 
are probleme cu asigurarea resurselor de apă şi care are nevoie de hrană din ce în ce mai multă, 
pentru o populaţie din ce în ce mai numeroasă. Producerea de biocarburanţi contribuie la agravarea 
acestei probleme.

1 litru 
biocarburant

2500 litri 
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apă 
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       BIODIVERSITATEA

Schimbarea destinaţiei terenului, provocată de creşterea cererii de biocarburanţi, în scopul atingerii 
ţintelor fixate de UE, determină defrişarea pădurilor şi distrugerea terenurilor mlăştinoase şi a 
păşunilor. Abundenţa Medie a Speciilor (un mod de a măsura biodiversitatea) în zonele 

[10] 
transformate în teren agricol va scădea cu aproape 85% .

       ACAPARAREA TERENURILOR

37 milioane de hectare de teren au fost cumpărate cu scopul producerii de biocarburanţi, indică 
cifrele publicate de International Land Coalition. Biocarburanţii au provocat una dintre cele mai mari 
„febre a terenurilor“ din zilele noastre.

       ALTE TIPURI DE IMPACT DE MEDIU

Rezultatele indică nu numai faptul că biodieselul are un impact asupra climei mai mare decât 
carburantul diesel convenţional, ci şi acela că biocarburanţii au un impact mai mare de mediu decât 
carburanţii fosili, când se ia în considerare o serie întreagă de indicatori. Atunci când a făcut 

12
evaluarea integrală a impactului de mediu al biocarburanţilor, Institutul EMPA  din Elveţia a aflat 
că, în comparaţie cu carburanţii fosili, biocarburanţii obţinuţi din culturi agricole au un impact mai 
mare asupra climei, a eutrofizării determinate de poluarea difuză cu fertilizatori, contribuie la 
acidifiere şi la distrugerea stratului de ozon şi afectează sănătatea umană.
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       SOLUŢII

UE trebuie să ia următoarele măsuri:

 Să renunţe la ţinta pentru biocarburanţii destinaţi sectorului de transporturi
 Să includă contabilzarea corectă a emisiilor de carbon (factorii ILUC) în RED şi FQD
 Să întărească criteriile de sustenabilitate

Aceste măsuri vor oferi stimulentele necesare pentru stoparea producţiei de biocarburanţi 
nesustenabili şi orientarea, în viitor, către un transport bazat pe tehnologii de eficienţă energetică, 
utilizarea surselor de energie regenerabilă pentru propulsia auto şi utilizarea, limitată, a 
biocarburanţilor obţinuţi din deşeuri şi reziduuri (însoţită de definiţii clare şi criterii de 
sustenabilitate care să prevină transferul şi să respecte ierarhia deşeurilor). 
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